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KRATEK OPIS STANOVANJ S FOTOGRAFIJAMI 

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA – OBČINA MORAVČE 

Hiša se nahaja na naslovu Cesta heroja Vasje 17 in je v celoti opremljena. Stanovanjska površina meri 

106,18 m2, najemnina pa znaša 304,54 EUR. Prvo nadstropje hiše sestavljajo hodnik, kabinet, kopalnica, 

spalnica, dnevna soba, kuhinja in terasa. V spodnjih prostorih pa se nahajajo predprostor, spalnica, 

shramba, kopalnica, kuhinja in garaža. Poleg garaže se nahajata tudi dve parkirni mesti na terenu ter lopa. 

V sklopu s hišo se odda tudi pripadajoča zelenica (cca. 500 m2). 

 

Fotografije: 
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OSREDNJESLOVENSKA REGIJA – MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

Stanovanje se nahaja na naslovu Adamičeva ulica 3 v 2. nadstropju. Stanovanjska površina meri 66,95 m2, 

najemnina pa znaša 230,97 EUR. Stanovanje sestavljajo spalnica v izmeri 12,99 m2, hodnik, kuhinja, 

dnevna soba v izmeri 17,33 m2, soba v izmeri 7,76 m2, utility, kopalnica, balkon in klet. V stanovanju sta v 

celoti opremljeni kuhinja in kopalnica. Parkirno mesto se nahaja na terenu objekta. 

  

Fotografije:  
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PODRAVSKA REGIJA – MESTNA OBČINA MARIBOR 

Stanovanje se nahaja na naslovu Trg Dušana Kvedra 10 v 3. nadstropju. Stanovanjska površina meri 69,65 

m2, najemnina pa znaša 264,86 EUR. Stanovanje sestavljajo dnevna soba v izmeri 16,83 m2, hodnik, 

balkon, jedilnica, spalnica v izmeri 14,35 m2, soba v izmeri 9,66 m2, kuhinja, klet, kopalnica in ločen WC. 

Parkirno mesto se nahaja na terenu objekta. 

 

Fotografije: 
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GORIŠKA REGIJA – MESTNA OBČINA NOVA GORICA 

Stanovanje se nahaja na naslovu Ulica Gradnikove brigade 29 v 5. nadstropju. Stanovanjska površina meri 

36,30 m2, najemnina pa znaša 114,03 EUR. Stanovanje sestavljajo kuhinja, dnevna soba z jedilnico, 

spalnica v izmeri 8,74m2, hodnik in klet. Parkirno mesto se nahaja na terenu objekta. 

 

Fotografije: 
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KOROŠKA REGIJA – OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 

Mansardno stanovanje se nahaja na naslovu Rudarjevo 23a. Stanovanjska površina meri 44,95 m2, 

najemnina pa znaša 128,05 EUR. Stanovanje sestavljajo dnevna soba v izmeri 11,87 m2, hodnik, klet, soba 

v izmeri 7,60 m2, soba v izmeri 4,19 m2, kuhinja in kopalnica. Kuhinja in kopalnica sta v celoti opremljeni. 

Parkirno mesto se nahaja na terenu objekta. 

 

   Fotografije: 
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ZASAVSKA REGIJA – OBČINA LITIJA 

Stanovanje se nahaja na naslovu Maistrova ulica 1 v 3. nadstropju. Stanovanjska površina meri 64,92 m2, 

najemnina pa znaša 233,90 EUR. Stanovanje sestavljajo spalnica v izmeri 13,43 m2, dnevna soba v izmeri 

17,64 m2, hodnik, kuhinja, kopalnica z ločenim WC-jem, balkon, loža in klet. V stanovanju sta v celoti 

opremljeni kuhinja in kopalnica. Parkirno mesto se nahaja na terenu objekta. 

 

   Fotografije: 

                      
 

                       
Datum: 14.11.2022 

Številka zadeve: 47833-569/2022 


